ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2018 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 7/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 5 του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 138/4-1-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σέρβος Κων/νος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Βλάχος Κων/νος (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Οι κ.κ. Πολίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αναπληρωµατικά µέλη της δηµοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας, αναπληρώνουν τα τακτικά µέλη της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα και κ. Σκλαβενίτη
Ευάγγελο, που απουσίαζαν.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφο ι της διακήρυξης του έργου Επισκευές δηµοτικών κτιρίων (πρώην
∆ηµοτικών σχολείων) Νυδριού (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016), κατά της απόφασης έγκρισης πρακτικού
κατατέθηκε ένσταση. η οποία µέσα σε 10 ηµερολογιακές ηµέρες θα έπρεπε να εξεταστεί. Επειδή η προθεσµία
εξέτασης της ένστασης λήγει 05-01-2018 από την παραλαβή της από την επιτροπή διαγωνισµού, θα πρέπει
άµεσα να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την εξέταση της ένστασης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον
της Συνεδρίασης, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. επί της ενστάσεως κατά της αρ. 403/2017 απόφασής της, για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΥ∆ΡΙΟΥ)»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 16/11/2017 διενεργήθηκε ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη του µειοδότη για την εκτέλεση του έργου
µε τίτλο «Επισκευές ∆ηµοτικών Κτιρίων (Πρώην ∆ηµοτικών Σχολείων Νυδριού)». Στο διαγωνισµό συµµετείχε,
υποβάλλοντας εµπρόθεσµα το φάκελο συµµετοχής, ο ακόλουθος διαγωνιζόµενος:
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
Το από 16/11/2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού απέρριψε την συµµετοχή του από τον
διαγωνισµό µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε µε την 403/11-122017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Επί του ανωτέρω Πρακτικού ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ υπέβαλλε ένσταση µε αρ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας
29596/21-12-2017 (που κοινοποιήθηκε νόµιµα στο γραφείο του πρωτοκόλλου στις 20-12-17) σύµφωνα µε το
άρθ. 4 της διακήρυξης και το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016. Συνηµµένα της ενστάσεως υποβλήθηκε το
απαιτούµενο παράβολο µε αριθµό 180634664958 0216 0063 ποσού 334,16€.
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1. Να απορριφθεί η ένσταση µε αρ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας 29596/21-12-2017 του Οικονοµικού Φορέα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΓΚΑ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ.
2. Να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισµού στο στάδιο της κατακύρωσης («προσωρινού αναδόχου») του
άρθρου 4.2 της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 7/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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